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Veel gestelde vragen
Lokaal Pact
1 WELKE GEMEENTELIJKE RIOLERINGSINSPANNINGEN
KUNNEN OVERGENOMEN WORDEN DOOR HET VLAAMSE
GEWEST?
6 categorieën van gemeentelijke rioleringsprojecten komen in aanmerking voor overname door
het Vlaamse Gewest:
–

–
–
–
–
–

de aanleg van riolering in het buitengebied, welke (deels) ten laste kan genomen worden
door het overnamepunt gemeente-gewest te verschuiven in afwachting van een bijsturing
van de in het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) vastgelegde overnamepunten;
de (her)aanleg van gemeentelijke leidingen gelegen tussen (opwaarts én afwaarts)
bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur beheerd door Aquafin;
de aanleg van gemeentelijke dienstrioleringen bij collectorprojecten van nv Aquafin;
gemeentelijke investeringen in het kader van de optimalisatie van de DWA- en RWA-aanpak
met een belangrijke impact op de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur;
de (her)aanleg van gemeentelijke riolering in het kader van de (her)aanleg van gewestwegen;
de aanleg van gemeentelijke rioleringen in het kader van de realisatie van de doelstellingen
van de kaderrichtlijn Water, Natura 2000 en de Zwemwaterrichtlijn.

Voor elk van de betrokken categorieën werden criteria gedefinieerd waaraan potentiële
projecten door de Vlaamse Milieumaatschappij worden getoetst. Daarnaast dienen de in
aanmerking komende projecten ook bij te dragen tot het behalen van door het Vlaams Gewest
prioritair gestelde doelstellingen.
Essentieel bij de programmering op het investeringsprogramma is tevens de afstemming op
andere (al dan niet gemeentelijke) investeringsprojecten.
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Bovendien dient de gemeente/rioolbeheerder
-

steeds akkoord te gaan met de uitvoering door Aquafin van betrokken project ten laste
van het Vlaams Gewest;
en (voor zover van toepassing) zich te engageren na uitvoering van de werken het
beheer van de aangelegde gemeentelijke infrastructuur ten laste te nemen, Hiertoe dient
de rioolbeheerder volgende (model)overeenkomst te ondertekenen.

Tenslotte mogen de projecten ook nog niet op de markt gebracht zijn (d.w.z. aanbestedingen
mogen nog niet gepubliceerd zijn).

2 OP WELKE MANIER WORDEN PROJECTEN GESELECTEERD
VOOR OPNAME OP HET LOKAAL PACTINVESTERINGSPROGRAMMA VAN HET VLAAMS GEWEST?
-

Bij de opmaak van het subsidieprogramma wordt elke – door een gemeente of
rioolbeheerder ingediende – subsidie-aanvraag gescreend en wordt nagegaan of betrokken
project geheel of deels in aanmerking komt voor één of meerdere van hogervermelde lokaal
pact-categorieën. Indien dit het geval is, wordt nagegaan of er bijkomende gemeentelijke
inspanningen nodig zijn om een prioritaire opname op het Lokaal Pact-programma te
verantwoorden. Indien dit het geval is, wordt vervolgens met de betrokken gemeente of
rioolbeheerder contact opgenomen en overleg gepleegd alvorens het project te verschuiven
naar de projectenkorf van het bovengemeentelijk investeringsprogramma.

-

Bij de uitwerking van een technisch plan dient Aquafin na te gaan of er gelijktijdig met het
bovengemeentelijk project ook dienstrioleringen (= gemeentelijke opdracht) dienen
aangelegd te worden. Indien dit het geval is, dan kunnen deze dienstrioleringen als
gecombineerd aandeel door het Gewest ten laste genomen worden door ze na de
goedkeuring van het betrokken technisch plan én mits akkoord van betrokken
gemeente/rioolbeheerder (incl. ondertekening (model)overeenkomst) op te nemen op het
eerstvolgende Lokaal Pact-programma.

-

Indien uit contacten met gemeenten, rioolbeheerders, het Agentschap Wegen en Verkeer
(AWV) of uit controle van het AWV-investeringsprogramma blijkt dat gelijktijdig met én in
het tracé van AWV-werken ook gemeentelijke rioleringswerken aangewezen zijn, dan
kunnen deze in aanmerking komen voor overdracht naar het Lokaal Pact. Voorwaarde is
wel dat de AWV-timing van de werken reeds zeer concreet moet zijn.
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-

Met het oog op het behalen van de doelstellingen van de kaderrichtlijn Water, Natura 2000
en de Zwemwaterrichtlijn, screende VMM begin 2016 geplande gemeentelijke
rioleringsprojecten waarvoor subsidies werden aangevraagd. De (gemeentelijke) projecten
die nodig zijn voor het behalen van een aanvaardbaar rendement van de eraan gekoppelde
bovengemeentelijke projecten, werden vervolgens geprioriteerd. Bij deze prioritering werd
vooral gefocust op de – tegen 2021 te behalen – doelstellingen van vermelde Europese
richtlijnen in speerpunt- en aandachtsgebieden. Op basis van de beschikbare budgettaire
middelen werd zo een pakket van 150 gemeentelijke investeringsprojecten geselecteerd voor
overdracht naar het Lokaal Pact. Als de betrokken gemeente/rioolbeheerder akkoord gaat
met deze overdracht én de overeenkomst ondertekent, dan zal na afronding van de lopende
studiefase het geselecteerde project overgedragen worden naar het Lokaal Pact-programma.
De niet-geselecteerde projecten die dienen bij te dragen aan de betrokken doelstellingen,
zullen – voor zover dit nog niet het geval is – prioritair opgenomen worden op het
subsidieprogramma.

-

Individuele voorstellen: tenslotte kunnen gemeenten en rioolbeheerders (maar ook Aquafin,
bekkenstructuren, …) zelf ook potentiële lokaal pact-projecten voorstellen. De Vlaamse
Milieumaatschappij zal intern nagaan of betrokken voorstellen in aanmerking komen voor
een – al dan niet prioritaire – opname op het lokaal pact-programma, en hierover
terugkoppelen naar de indiener(s) van betrokken voorstellen.

Vanzelfsprekend moet de overdracht van een project naar het Lokaal Pact steeds passen binnen de
geldende budgettaire context.

3 WORDEN ALLE KOSTEN DOOR HET VLAAMSE GEWEST
OVERGENOMEN?
Volgende kosten voor de realisatie van naar het lokaal pact overgedragen gemeentelijke
rioleringsprojecten worden door het Vlaamse Gewest ten laste genomen:
-

-

de reeds door de gemeente/rioolbeheerder gemaakte (studie)kosten van de afgeronde
fasen (goedgekeurd voorontwerp, goedgekeurd ontwerp) na overname van het dossier
door Aquafin (meer informatie hierover kan u terugvinden in de (model)overeenkomst);
de aannemingskosten verbonden aan de uitvoering van het project

Er dient echter wel opgemerkt dat de kosten verbonden aan de wegeniswerken (de zogenaamde
bovenbouw) enkel door het Vlaamse Gewest worden overgenomen voor zover ze betrekking
hebben op het herstel van de weg (ter hoogte van de sleuf) in z′ n oorspronkelijke toestand.
Extra voorzieningen (alternatieve wegbedekking, aanleg van voet- en/of fietspaden, ...) blijven
ten laste van de betrokken gemeente.
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